„Láska, kterou lze ztratit, není láska, jakou
hledám.“
Duchovně laděné aforismy, citáty a
švýcarského jogína, filozofa a ekologa OSN,
Gregoira de Kalbermattena „Inkognito“

básně

Na své pozemské pouti často zapomínáme, odkud jsme přišli, kdo
jsme a kam směřujeme. Putujeme „inkognito“, skryti sami před sebou,
mnohdy vzdáleni své vnitřní podstatě, která trpělivě čeká, až se
jednou zastavíme a zatoužíme opět se s ní spojit.
Útlá sbírka Ducha probouzejících perel v dárkové úpravě,
v dvojjazyčné,
české
a
anglické
verzi,
vznikla
s přáním
zprostředkovat příjemné a inspirativní setkání se sebou samými sobě i
svým blízkým.

Nádherné fotografie pramenů Gangy a jiných energeticky silných
míst světa našich i zahraničních fotografů, Leoše Šimánka, Bjorna
Kurta, Bruna Descávese a dalších.

Lze objednat na anorhadska.lilie@centrum.cz 724270140, cena 150,- Kč

Inkognito
je další z knih Gregoira de Kalbermattena, švýcarského spisovatele, ekologa OSN a jogína.
Sbírka sofistikovaných aforismů a duchovně laděných básní v české a anglické verzi v překladu Marty
Heinlové, nazvaná symbolicky Inkognito, ukazuje tuto všestrannou osobnost v roli filozofa a básníka.
Obsahuje přes sto aforismů, výběr citátů z jeho zatím poslední knihy, The Legend of Dagad Trikon, a
několik básní. Odrážejí postřehy a dojmy, které autor při svých četných diplomatických a ekologických
misích za spravedlivější a trvale udržitelnou podobu světa zaznamenal ve svém deníku. Stěžejním
tématem, kolem něhož jeho verše a výroky, jak sám říká, „jen lehce tančí“ a ponechávají prostor pro
vnímavost čtenáře, je nutnost sebepoznání. Dekódovat naši vnitřní podstatu, která s námi skrytě,
inkognito, putuje pozemskou existencí, a dosáhnout zcela zásadní transformace vědomí považuje autor
za hlavní, dnes nejaktuálnější podmínku přežití lidské rasy.
Publikaci ilustrují snímky našich i zahraničních fotografů z vibračně silných míst – pramenů Gangy,
Nového Zélandu, Indie a především okolí Cabelly, městečka v Ligurských Apeninách, „Mekky“ jogínů
z celého světa. Grafická úprava knížky má dárkový charakter a potěší jak přemýšlivější, tak poeticky
založené duše. Dvoujazyčné provedení rozšiřuje dosah jejího poselství i na čtenáře z řad cizinců či
studentů angličtiny.

